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Ref.: ESerra/ 16016

Alfred Lacasa i Tribó, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,

CERTIFICO: Que en data 24 de febrer de 2016, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas ha dictat la 

Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    1682168216821682    ////    2016201620162016    següent :

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a l'establiment de la borsa de treball del procés selectiu 20/2015 de personal laboral i 
funcionari, per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions en règim 
d'interinitat, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure , de Mestres d'Educació física, grup de 
classificació A2, de l'Escola Municipal Salvador Llobet,

FetsFetsFetsFets    

Mitjançant resolució d'Alcaldia número 242/2016, de 20 de gener, es va aprovar la llista provisional 
d'admesos i exclosos al procés selectiu 20/2015 de personal laboral i funcionari, per a la creació d'una 
borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure, de Mestres d'Educació física, grup de classificació A2, de 
l'Escola Municipal Salvador Llobet.

El tribunal, en data 24 de febrer de 2016, acorda declarar finalitzat el procés selectiu i exposar a 
l'e-tauler  i a la seu electrònica municipal la llista definitiva de les persones que l'han aprovat, en una 
relació ordenada segons la puntuació total obtinguda, que han de constituir la borsa de treball. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 80 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de 
les entitats locals.

ResolcResolcResolcResolc

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar l'establiment de la borsa de treball de personal laboral i funcionari, per a la creació 
d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, mitjançant el 
procediment de concurs oposició lliure, de Mestres d'Educació física, grup de classificació A2, de 
l'Escola Municipal Salvador Llobet, d'acord amb la proposta del tribunal de selecció, següent:



SegonSegonSegonSegon....Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Vist i plau

Granollers, 5 d' abril de 2016 L'alcalde

Josep Mayoral i Antigas


